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День гідності і свободи  

 «Україна – це територія гід-

ності та свободи. Такими нас зро-

била не одна, а дві революції  - наш 

Майдан 2004-го року, який був 

Святом Свободи і Революція 2013-

го року, Революція Гідності. 

 Це був дуже важкий іспит 

для України, коли українці проде-

монстрували свою європейськість, 

гідність, своє прагнення до свобо-

ди». 13 листопада 2014 року Пре-

зидент України Петро Порошенко 

підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День 

гідності та свободи. 

Ліцеїсти ПЛ не могли залишитись байдужими до цього дня, адже 

більшість із них не тільки переживали за долю країни, а й самі були учас-

никами тих подій. Напередодні свята учні переглянули документальні фі-

льми про цю історичну подію, відвідали Інститут спеціального зв'язку та 

захисту інформації НТУУ «КПІ», познайомилися з життям курсантів, які в 

майбутньому планують пов`язати своє життя зі службою в спеціальних 

державних органах.  

Ліцеїсти отримали можливість поринути у глибини військової 

справи, познайомитися з технічним обладнанням українських військових. 

Окрім цього, своїм безцінним досвідом з надання першої медичної допо-

моги пораненим, внаслідок бойових дій, з учнями Політехнічного ліцею 

поділився дійсний учасник АТО, який на практиці продемонстрував, як 

необхідно надавати допомогу пораненим.  

В цей день ми ще раз згадали: «Єдність і свобода робить нас гідни-

ми нащадками наших батьків! Будемо з шаною зберігати і захищати цей 

безцінний скарб! Хай береже нас усіх Господь і слава йому за нашу прек-

расну Батьківщину! 

 

Звірюк Олексій, ліцеїст 10 класу група М-33  
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А ви знали що:  

За один рік павуки на 

всій планеті з’їдають 

комах, вага яких біль-

ше сукупної ваги всіх 

жителів Землі. 

Єдина комаха, яка мо-

же повертати голову – 

це богомол. 

Найбільш великий мо-

зок по відношенню до 

тіла серед живих істот 

Ліцей-Інформ

Листопад 2015 

Випуск  №2  

Про  що не 
чують

, того не цін
ують 



13 листопада для ліцеїстів 5-8 

класів відбувся конкурс «Кулінар».  На 

ліцейному подвір’ї  розгорнулася 

«Пекельна Кухня».  У кожному класі була 

сформована команда з 5 представників. Усі 

конкурсанти представляли страву, яку вони 

готували вдома.  Пізніше розпочалося най-

цікавіше – ліцеїсти готували страву на вог-

ні. Кожна команда намагалася проявити 

свої кулінарні здібності та креатив. 

 В ході запеклої боротьби перемогу 

отримали 2 команди: ліцеїсти сьомих кла-

сів ПЛ-31 та ПЛ-33.   

Цей чудовий захід пройшов цікаво 

й неймовірно весело! 

Бонько Дарина та Савчук Вероніка, 

ліцеїстки 5 класу ПЛ-53 

Відеомонтаж в ліцеї 

 У наш час серед людей, що мають 

відеокамери, все актуальніше стає зна-

йомитися з відео монтажем, адже не до-

статньо просто відзняти цікаві моменти. 

Для того, щоб насолоджуватись перег-

лядом улюблених кадрів, іноді потрібно 

видалити зайве, додати титри та спеце-

фекти або об’єднати декілька відеокад-

рів в суцільний відеоряд. Відеомонтаж у 

житті людини може бути не лише хобі, а 

й гарним заробітком. Наприклад, сьогод-

ні модно і перспективно викладати якіс-

не відео на YouTube.  

 Ось і в нашому ліцеї з’явився гур-

ток «Відеомонтаж». Комаров Іван Юрі-

йович – досвідчений керівник гуртка, до-

помагає ліцеїстам освоювати спеціальні 

комп’ютерні програми, оброблювати ві-

део, накладати музику, обрізати та дода-

вати титри з різноманітною анімацією. 

 Наразі заплановано багато, щодо 

подальшої роботи (взяти інтерв’ю у ви-

пускників інституту і підготувати відео 

до Дня народження ліцею…). Тож, ми 

запрошуємо бажаючих приєднатися до 

нашої дружньої родини. 

Трухан Марія, ліцеїстка 7 класу ПЛ-32 

«Пекельна Кухня» 
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Опитування 

Журналістика — важлива справа. Для 

того, щоб стати журналістом потрібно бага-

то вчитися, працювати, мати натхнення, бу-

ти правдивим, спостережливим і сміливим. 

Потрібно збирати цікаві факти з  життя і 

вміти їх цікаво передати. Нам, учасникам 

гуртка «Журналістика», стало цікавим дос-

ліджувати різні факти з життя ліцеїстів. Ми 

виріши проводити цікаві опитування на різ-

номанітні теми. В цьому номері ми висвіт-

люємо результати опитування «Яким чином 

я добираюсь до ліцею?» серед ліцеїстів 5 – 8 

класів.  

В опитуванні взяли участь 224 ліцеїс-

та. І виявилося, що 51% приїжджають до 

навчального закладу громадським транспо-

ртом,    44 % - привозять батьки, а 5 % - 

йдуть до ліцею пішки.)  

Ми впевнені, що не важливо 

чи транспортом, чи пішки ми прихо-

димо до ліцею, головне, що ми ро-

бимо це з величезним задоволен-

ням!!! Бажаємо творчих успіхів та 

веселого лілейного життя! 

Орєхов Владислав та Франчук 

Максим, ліцеїсти 6 класу ПЛ-41  

ЛІЦЕЙ ЗАПАЛЮЄ ЗІРКИ 

Золота осінь 

 Осінь… Різнобарвна, розмаїта. Спочатку 

вона пишна, золота й сонячна, а потім сумна, 

дощова, холодна. Восени красиво. Листя на де-

ревах постійно змінює колір, а згодом і зовсім 

опадає на землю, вистилаючи її м’яким кили-

мом. Веселе літо згасло. Незвично холодно стає 

вранці й уночі. Поля відпочивають після висна-

жливої тривалої праці. Уже подарували господа-

рям свій золотавий урожай садки. Усюди відчу-

вається прохолодний подих осені. Сіре небо все 

частіше затягають низькі хмари. Сіється дрібний 

дощ. 

 Нещодавно зелена трава припала до землі. 

Високо в небі роблять своє останнє прощальне 

коло запізнілі журавлі. Вони ще раз нагадують 

нам, що прийшла осіння пора. Повільно 

кружляє в повітрі жовтогарячий листок… 

Зінченко Андрій, ліцеїст 5 класу ПЛ-53 

Випуск  №2  
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 27 листопада в нашому ліцеї відбувся 

н а й я с к р а в і ш и й ,  н а й е м о ц і й н і ш и й  т а 

найочікуваніший конкурс – «Міс та Містер ПЛ – 

2015» – конкурс, який дозволяє розкрити творчі 

здібності, знайти нових друзів, навчитись працювати в 

команді, а також достойно представити свій клас. 

  Справжнє свято зібрало багато глядачів та 

вболівальників. Конкурсанти (13 пар)  дивували своїми 

прекрасними виступами, всі уважно, із захопленим по-

дихом слідкували за тим, що відбувалося на сцені. 

Молоді, красиві, завзяті, чарівні пари впевнено вихо-

дять на сцену, щоб довести всім, що вони – найкращі, 

найрозумніші, найкмітливіші, найталановитіші. Учас-

ники демонструва-

ли артистизм та світ своїх захоплень, проявили творчу нату-

ру і талант, індивідуальність та неординарність в конкур-

сах «Візитка», «Я - дизайнер», «Талант». 

 Звичайно, кожен мав своїх улюбленців-фаворитів і 

мав право проголосувати за найкращу пару, на його думку. 

І ось він! Цей напружений момент, якого всі чекали 

від початку – оголошення переможців. Хвилююча мить уже 

близько! Суворе, проте справедливе журі (Киричков Юрій 

Васильович, Якуніна Ірина Владиславівна, Школьна Галина 

Василівна) готове оголосити   результат.  

 В ході запеклої боротьби номінацію «Міс та Містер 

ПЛ-2015» отримали Сиз Марія та Калабін Арсеній (2 клас 

ПШ-42).  

Номінацію «І Віце-міс та І Віце-містер» отримали  

Трухан Марія та Муляр Ігор (7 клас ПЛ-31). 

«Міс та Містер грація» - Пущик Єлізавета та Проценко 

Сергій (5 клас ПЛ-52). 

«Міс та Містер артистичність» - Подрига Софія та Цве-

лих Данило (2 клас ПЛ-42). 

«Міс та Містер впевненість» - Юр’єва Ксенія та Лівенцов  

Олександр (9 клас ФМ-42). 

«Міс та Містер креативність» - Суворова Поліна та Подрига Богдан (8 клас ПЛ-21). 

«Міс та Містер геніальність» - Глущенко Марія та Ігнатов Вадим (6 клас ПЛ-43). 

«Міс та Містер позитивність» - Кисіль Анна та Мельник Микола (10 клас ФМ-32). 

«Міс та Містер вишуканість» - Савчук Вероніка та Пліта Володимир (5 клас ПЛ—53). 

«Міс та Містер винахідливість» - Креслова Марина та Герасименко Данило (3 клас ПШ-31). 

«Міс та Містер стиль» - Слободчук Ольга та Прощаков Тимофій (6 клас ПЛ-42). 

«Міс та Містер талановитість» - Степаненко Вікторія та Шаталов Микита (3 клас ПШ-32). 

«Міс та Містер феєричність» та переможці глядацьких симпатій  -  

Бондар Марія та Шелудько Ярослав (10 клас ІТ-31/32). 

 Переможених немає, є лише переможці! Тож, ми щиро вітаємо всіх учасників, зичимо 

їм подальших успіхів та чекаємо нових конкурсантів наступного року!  

Бажаємо всім нам подальших життєвих і творчих успіхів та професійних злетів!  

 

Коломійчук Богдана, ліцеїстка 8 класу ПЛ-21  

«Містер та Міс ПЛ - 2015» 
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 Щорічно 9 листопада в день вшану-

вання пам’яті Преподобного Нестора 

Літописця українці відзначають День 

української писемності та мови. Не зали-

шили поза своєю увагою це свято і наші 

ліцеїсти.  

 У початковій школі в цей святковий 

день учні підготували тематичну виставку 

малюнків, спробувавши на папері передати 

різноманітність елементів української 

національної вишиванки. В 2 класі групи ПШ

-41 відбувся конкурс читців, під час якого 

діти розповідали вірші про рідну мову, рядки яких належать перу відомих українських 

письменників.  

В рамках проведення 

заходів з відзначення Дня 

української писемності і мо-

ви ліцеїсти п’ятих класів в цей 

день влаштували «Осінній карна-

вал». На святі усі побачили пре-

красних мрійників, які придумали 

чудові костюми та розваги. Учас-

ники продемонстрували свої знан-

ня про осінні свята, організували 

виставку «Осіннє диво», запроси-

ли до «Осіннього кафе» (конкурс 

страв), станцювали з парасольками, декламували емоційні поезії та співали пісні. Також для 

учнів 5-8 класів проводились мовні вікторини, брейн-ринги, інтелектуальні ігри, бесіди та 

виховні години. 

Ліцеїсти ж старших класів, разом зі своїми вчителями взяли участь у написанні 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч він був ювілейний - 

п’ятнадцятий. Захід вперше транслювався не лише по радіо, а й по телебаченню. Мета 

радіодиктанту – перевірка знань, а та-

кож солідарність з усіма, хто любить і 

шанує рідне слово. 

 Вже стало традицією для наших 

ліцеїстів та педагогів в День 

української мови та писемності вбира-

тися в українські вишиванки, як один із 

головних символів української культу-

ри. Шануйте та поважайте українську 

мову! Будьте патріотами держави! 

Понько Катерина,  

ліцеїстка 5 класу ПЛ-52 

День української писемності та мови  
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 Дорогі читачі! Ми розпочинає-

мо вести нову рубрику, в якій хочемо 

ближче познайомитись з нашими 

шановними вчителями. 

 В цьому номері ми розміщує-

мо інтерв’ю  з Школьною Галиною 

Василівною – заступником директо-

ра з навчально-виховної роботи.  

Коли ви захотіли стати вчителем? 

 Я захотіла стати вчителем, ще 

навчаючись у школі. 

Як ви навчалися в школі? 

 Я навчалась на відмінно. 

Що пам'ятаєте зі шкільного жит-

тя? 

 Пам’ятаю різні заходи, вечірки 

та тематичні свята в яких я активно 

брала участь. 

Які уроки найбільше любили, а які ні? 

 Я найбільше полюбляла уроки світової літератури,  українську мову та лі-

тературу. Не дуже полюбляла  уроки математики та фізики.  

Про що ви думали, йдучи на перший урок? 

 Думала про психологічні техніки, які використовуватиму у своїй роботі.  

Ваш улюблений письменник, фільм, пора року? 

 В мене є багато улюблених письменників, але найбільше подобаються 

українські (Леся Українка, Тарас Шевченко, Оксана Забужко, Марія Матіос).  Я 

люблю дивитися фільми і улюблених в мене багато, наприклад: «Тіні забутих 

предків». Що стосується пори року, то найбільше полюбляю весну. Мої улюбле-

ні кольори: жовтий, фіолетовий та бірюзовий. 

На вас впливають учні? Як саме? 

 Так, звичайно, на краще. Вони допомагають мені постійно бути бадьорою 

та натхненною. 

Ваші побажання редколегії 

 Бажаю творчого натхнення, активності редакційному колективу, нових 

ідей та ініціатив, аби газета була рідною та дорогою. 
 

Бонько Дарина та Савчук Вероніка,  

ліцеїстки 5 класу ПЛ-53 

ПОГОВОРИМО З ВЧИТЕЛЕМ 
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У Політехнічному ліцеї уже 5 років поспіль акти-

вно працює євроклуб «Пізнаємо Європу разом». Щороку 

заходи проходять за різною формою роботи, починаючи 

від проектів, подорожей-мандрівок до брейн-рингу. 

Європа – континент різних традицій та мов, але, 

водночас, спільних цінностей. Кожному європейцеві 

притаманне почуття особистої гідності. Тут створено 

Європейський союз, який об’єднав більшість країн в 

єдину структуру, зберігає такі цінності, заохочує співро-

бітництво між народами Європи, сприяє єдності, збері-

гаючи розмаїття кожної окремої країни. 

Як сказав відомий мандрівник і письменник Микола Реріх: ―Ніщо так не збагачує, як подо-

рож‖. 

 «А що там, за горизонтом?» - це питан-

ня турбує людей споконвіків. У кожної людини 

є вроджена пристрасть до пізнання. Одні тільки 

Великі географічні відкриття чого варті. Дяку-

ючи пристрасті до подорожей, люди відкрили 

Америку, Австралію, Сибір, Місяць, Марс. 

 Подорожі відіграють величезну роль в 

житті кожної людини. Вони дозволяють відкри-

ти невідоме, знаходити відповіді на запитання, 

словом, пізнавати світ наживо. Книги та Інтернет можуть обманювати, але власні очі – ніколи!  

25 листопада 2015 року у Політехнічному ліцеї відбувся брейн-ринг серед 7-8 класів 

«Подорожуємо Європою. Цей виховний захід 

став справжньою подорожжю до Європи. Не-

ймовірні враження справила невимушена ат-

мосфера, де були і дух змагання, і пізнаваль-

ний інтерес. 

Вітаємо переможців: 

І місце – ПЛ-21 

ІІ місце – ПЛ-31 

ІІ місце – ПЛ-32  

ПОДОРОЖУЄМО ЄВРОПОЮ 

Випуск  №2  
Сторінка 7 



 
Засновник:  

ПЛ НТУУ «КПІ» м. Києва 
реєстраційне свідоцтво  

Кі №262 від 05.02.1998р. 

КОНКУРС!!!  

Дорогі читачі! Пропонуємо Вам взяти участь у конкурсі 

від «Ліцей-Інформ»! 

       1. Ніч. Міст. Біля моста стоїть сім'я з чотирьох осіб - 

бабуся, онук, тато і мама. Їм треба перейти міст. У них лише один 

ліхтарик, а перетинати міст можна лише з ліхтариком, причому 

міст витримує лише двох. Тато може перетнути міст за 1 хвили-

ну, мама - за 2, онук - за 5, а бабуся - за 10.  Якщо йде пара, то руха-

ються вони зі швидкістю повільнішого члена сім'ї. Питання – «Як 

їм перейти міст за 17 хвилин?». 

 2. Перед сліпим математиком на столі знаходяться 100 

фішок, одна сторона яких біла, інша - чорна. Відомо, що в початко-

вий момент 10 з них, встановлені білою стороною вгору, інші - чор-

ною. Яким чином фішки можна розділити на 2 групи так, щоб в 

кожній з них була однакова кількість білих фішок? Фішки можна 

перевертати, групи можуть бути з різною кількістю фішок 

 3 Два математики, що не досягли пенсійного віку, зустрілися 

після довгої перерви. Ось фрагмент їхнього діалогу : 

                        - Ну, а діти у тебе є? 

                        - Три сини.  

                        - А скільки їм років?  

                        - Якщо перемножити, буде якраз твій вік.  

                        - (Після роздуму.) Мені цих даних недостатньо.  

        - Якщо скласти їх вік, вийде сьогоднішнє число.  

        - (Знову після роздуму.). Все ще не розумію.  

        - До речі, середній син любить танцювати.  

        - Зрозумів.  

 А Ви можете визначити вік кожного з синів?  

 

 Відповіді надсилайте на plkpi_gazeta@ukr.net  до 20 

грудня! Перших троє умільців будуть опубліковані в на-

ступному номері.  

 (P.S.  викладачі, теж можуть брати участь) 

Бажаємо успіхів!!! 

В наступному номері читайте про: 

Зустріч випускників ПЛ НТУУ “КПІ” 

День самоврядування 

Конкурс талантів 

Та багато іншого =) 
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Відповідальність за 
достовірність інформації несуть 

автори.  
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